
  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 اٍلجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 ػلَم تغذیِ/ برضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ِ    سبػت: ضٌب یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 
 

  کلی اًگل ّا عٌَاى جلسِ :   هطخصات 

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. اًگل تا  ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را ًام تثرد. اًگلی  راّْای اًتمال تیواری -                  اًگل ّا  را تعریف کٌذ. -

 را ًام تثرد.اًگلی  تطخیص ٍ درهاى تیواری  -

 /        ترکیثی       هجازی  رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 را ًام تثرد. اًگلی  عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : راّْای اًتمال، ًحَُ تطخیص ٍ درهاى تیواری 

 ر صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.دهٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ تکویل گردد.( )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَریهمذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی هزکش هطبلؼبت

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 دٍملسِ ج

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  اد داًطجَیبى  :تؼذ ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 
 

 اکتساتی عٌَاى جلسِ :  تیواری تَکسَپالسوا 

 .ضَد آضٌا اًساى زًذگی در  آى اّویت ٍ تَکسَپالسوا تیواری ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -      عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 ترکیثی  /      هجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 تَکسَپالسوَزیس اکتساتی  را ًام تثرد. عالین عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : 

 سٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جهٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِقِهذت سهبى:      دقی )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 سَمجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ ُ آهَسضیگزٍ :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0ٍاحذ: تؼذاد 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 
 

 هادر زادی عٌَاى جلسِ :  تیواری تَکسَپالسوا 

 .ضَد آضٌا اًساى زًذگی در  آى اّویت ٍ تَکسَپالسوا تیواری ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا

 اختصاصی : اّذاف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -      عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 س درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذکالاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عالین  تَکسَپالسوَزیس هادر زادی  را ًام تثرد.عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : 

 هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد. در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیریهٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 چْبرمجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هحوذرضب فزٍتٌیهسئَل درس:   تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 

 

 )اسْال خًَی(عٌَاى جلسِ :   آهیة ّای تیواریسای رٍدُ ایی 

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 ید بتواند:دانشجو  در پایان دوره با

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         الیت آهَزضی :   تکلیف          /         فع

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 ی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثهٌثع درس : 
 5731تک یاختِ  ضٌاسی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل  -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

 س بخص دٍم در 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 آهَسش ػلَم پشضکی هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 پٌجنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِ برضٌبسیک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 

 

 )شیاردیا. تریکَهًَاس(عٌَاى جلسِ :   آهیة ّای تیواریسای رٍدُ ایی 

 ّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد.

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -ِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ..عالین ٍ  ًطاً -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         /              فعالیت آهَزضی :   تکلیف     

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731سی  دکتر اسواعیل صائثی . چاج اٍل تک یاختِ  ضٌا -

 5735تیواریْای عفًَی دکتر علی اکثر ٍالیتی. چاج اٍل     -

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14ذت سهبى :    ه

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

 
 

 دقیقِ 13هذت سهبى :    

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 ضطنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم ائِ درس : ًیوسبلتبریخ ار 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044ي هبُ تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْو

 

 اًگل ّای کرهی )سستَدّا( تخص اٍلعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ام تثرد.راّْای اًتمال تیواری را ً -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد. عٌَاى ٍ

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

  ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:   همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 ّفتنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11سبػت:  ضٌبِ    یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 

 

 تخص دٍماًگل ّای کرهی )سستَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیداًطجَ تا اًَاع تیواریّذف کلی جلسِ :  

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی             رٍش آهَزش :  حضَری         /   

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 ت درسکلیا  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 پشضکی هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 ّطتنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ یگزٍُ آهَسض :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 

 

 اًگل ّای کرهی )ترهاتَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 ایان دوره باید بتواند:دانشجو  در پ

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 بًِ ًَیذکالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 ح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرهٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 ًْنجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            : ػلَم تغذیِ گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 / ػلَم تغذیِبرضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041:    سبل تحصیلی

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  تؼذاد داًطجَیبى  : ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044یخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ تبر
 
 

 اًگل ّای کرهی )ًواتَدّا( تخص اٍلعٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -ی تیواریْای فَق را تطٌاسذ..عالین ٍ  ًطاًِ ّا -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         /          فعالیت آهَزضی :   تکلیف         

 عٌَاى ٍ ًَع آزهَى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5دکتر فریذٍى ارفع. جلذ کرم ضٌاسی  پسضکی  -

   

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ )ایي لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

طکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداً  

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



  

 

 تزکیبی( lesson Planطزح درس رٍساًِ )

 نّدجلسِ 

 رضتِ تحصیلی: هقطغ /            ػلَم تغذیِ:  گزٍُ آهَسضی :بْذاضت اٍس  داًطکذُ

 ػلَم تغذیِ/ برضٌبسی ک

      دٍم تبریخ ارائِ درس : ًیوسبل 1044-1041سبل تحصیلی  :  

 10-11ضٌبِ    سبػت:  یکرٍس:   اًگل ضٌبسی پشضکیًبم درس )ٍاحذ(  

 ًفز  04  داًطجَیبى  :تؼذاد  ًَع ٍاحذ: ًظزي ٍ ػولی

 هسئَل درس:  هحوذرضب فزٍتٌی تئَري 0تؼذاد ٍاحذ: 

 هحوذرضب فزٍتٌی :هذرس دقیقِ 84هذت کالس: 

 1044تبریخ تذٍیي / ببسًگزي: بْوي هبُ 

 

 تخص دٍم اًگل ّای کرهی )ًواتَدّا(عٌَاى جلسِ :   

 ٍ هطخصات آى آضٌا ضَد. ْای کرهیّذف کلی جلسِ :  داًطجَ تا اًَاع تیواری

 اّذاف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راّْای اًتمال تیواری را ًام تثرد. -عالین ٍ  ًطاًِ ّای تیواریْای فَق را تطٌاسذ.. -

 تطخیص ٍ درهاى تیواری را ًام تثرد. -

 /        ترکیثیهجازی         رٍش آهَزش :  حضَری         /       

 کالس درس ، سیستن کبهپیَتز، سبهبًِ ًَیذاهکاًات آهَزضی :  

 /        تاالر گفتگَپرٍشُ         فعالیت آهَزضی :   تکلیف          /         

 ى : ًطاًِ ّا، راّْای اًتمال ٍ کٌترل تیواری را ًام تثرد.عٌَاى ٍ ًَع آزهَ

 در صَرت استفادُ از کتاب، همالِ، جسٍُ یا ّر ًَع هحتَای یادگیری هطخصات آى طثك فرهت طرح دٍرُ ترکیثی ًَضتِ ضَد.هٌثع درس : 
 5731چاج اٍل  .   2ٍ 5کرم ضٌاسی  پسضکی دکتر فریذٍى ارفع. جلذ  -

   

    : ِهذت سهبى:      دقیقِ لسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.()ایي همذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 53هذت سهبى :   

 دقیقِ 14هذت سهبى :    

 دقیقِ   03هذت سهبى:   

  دقیقِ 13هذت سهبى :     جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشي درسی ٍ آهَسضی



 


